
 RESUMÉ AF BRUGERRÅDSMØDE 29/1-97 
 FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I KØBENHAVNS OG ROSKILDE AMTER 
 
 
Medlemmer af brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
 
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand) 
JN - Jørn Johan Nielsen, Værløse Kommune 
EM - Erik Mollerup, Albertslund Kommune. 
ML - Mogens Lethraborg, Danmarks Naturfredningsforening (Albertslund Lokalkomité) 
AH - Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening (Hareskov Lokalkomité) 
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
NI - Nanna Ilmer, Friluftsrådet (Dansk Kano og Kajak Forbund) 
JC - Jørgen Christensen, Friluftsrådet  (Bolig-,Motor-og Hjælpemiddeludvalget)  
PJ - P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idræts-Forbund 
HJ - Hans Q. Jönsson, Københavns Statsskovdistrikt 
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt 
HC - H. C. Petersen, Københavns Statsskovdistrikt 
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt. 
 
Som suppleant for Mogens Lock Hansen, Kbh. Amt mødte Søren Rasmussen (SR). 
  
Ikke deltaget: 
 
BR - Bent Rasmussen, Ballerup Kommune. 
NJ - Nora Jørgensen, Solrød Kommune 
  
 
Dagsorden 
 
 
1. Meddelelser. 
 
KS: Indledte med at beklage at mødet måtte flyttes - men det kunne desværre ikke undgås p.g.a. 
mødesammenfald. Bød velkommen til Jørgen Christensen, som har afløst John Fredriksen. Ville gerne 
byde velkommen til Bent Rasmusen, som har afløst Tom Nielsen, men ikke muligt da Bent Rasmussen 
desværre havde meldt afbud p.g.a. flytningen af mødet. 
 
KS: Fugletårnet i Ryget Skov ved Farum Sø blev ikke etableret i 1996 p.g.a. at DN ankede amtets 
tilladelse til etableringen. Naturklagenævnet har efterfølgende godkendt etableringen, som vil ske i 1997, 
dersom distriktet får bevilling til dette.  
  
KS: Vi får ingen Populærudgave af driftsplanen p.g.a. at styrelsen har måttet finde besparelser.  
 
Brugerrådet udtrykte ærgrelse over denne besparelse, idet det var et godt initiativ. Brugerrådet forespurgte 
hvordan styrelsen så ville formidle driftsplanerne generelt, og konkret til brugerrådet. 
 



KS ville sørge for, at relevante kopier af kort og tekst bliver udleveret til brugerrådet, når driftsplanen var 
færdig. 
  
 
2. Evaluering af det offentlige møde den 29.9 1996 
 
Der var enighed om at det offentlige møde i Vestskoven havde været godt. Fremmødet var flot i 
betragtning af vejret, og det tyder på interesse for den slags møder. Lokale skovgæster har ofte et 
budskab/spørgsmål, men de kender ikke den rettelige modtager. 
   
 
 
3. Orientering om Driftsplanen 1995-2010   
 
De næste 15 års foryngelser (fældning af hele bevoksninger og efterfølgende kultivering (plantning eller 
fremspiring af frø)) er nu fastlagt.  
 
JJ og HCP viste foryngelsesplanerne frem for de enkelte skove. 
 
Generelt selvforynges de ældre bøgearealer, og rødgran-arealet reduceres, idet der plantes douglasgran 
eller eg efter gamle rødgran på nogle arealer. Men rødgranen vil fortsat være en betydende træart. 
 
Styrelsen/skovdistriktet overvejede at tilplante det landbrugsareal i Værløse kommune, som ligger mellem 
motorvejen og Frederiksborgvej umiddelbart nord for Store Hareskov. AH var positiv overfor denne 
tilplantning; ingen gav udtryk for bekymring. På denne baggrund vil skovdistriktet fortsat søge tilplantningen 
indarbejdet i planen. 
 
HJ gennemgik den endelige tilplantningsplan for Vestskoven. Der var sket justeringer som følge af 
tilkendegivelser på det offentlige møde og efterfølgende møder med amtet, amtsmuseumsrådet og 
“Danmarkshistorien i Vestskoven”. 
 
Planerne for arealer til særlig behandling, d.v.s. arealer hvor der skal tages særlig hensyn til publikum - 
typisk faciliteter - eller til naturen, er ikke færdige. Det er den korte, verbale beskrivelse af formålet for 
driften af de enkelte skove heller ikke. Brugerrådet vil blive orienteret mundtligt ved næste møde og/eller 
skriftligt, dersom distriktet skønner, at der sker drastiske ting, som brugerrådet bør vide/tages med på råd 
om (evt. ekstra møde). KS forventer, at planerne vil være både natur- og publikumsvenlige - og dermed at 
brugerrådet vil være tilfredse med disse. 
 
KS gjorde opmærksom på at driftsplanen er dynamisk, så selvom tilplantnings- og foryngelsesplanerne er 
fastlagt frem til år 2010, kan ændret viden/politik m.v. godt resultere i at planerne både kan og skal 
ændres. 
 
ML spurgte til overvejelserne om flytningen af besøgscenteret fra Kroppedal til Herstedhøje. KS: det er 
målet at få bygget en ny bygning ved Herstedhøje i gå afstand fra nuværende P-pladser til formidling, 
kiosk/pølsebar og toilet (et mini-besøgscenter) - men finansieringen er ikke skaffet. 
 
 
4. Ridning i Karlstrup Skov, Vestskoven og Hareskovene  
 



KS: skovdistriktet overvejer at indføre et rideforbud på stier og veje i de skove, som har et veludbygget 
ridesti-system, og har på den baggrund sat sagen på dagsordenen. 
 
Hovedparten af medlemmerne gav udtryk for at det var helt naturligt at ridningen skulle ske på ridestierne 
og ikke på vejene og at foreslåede forbud derfor skulle indføres.  
 
PJ og GB kunne ikke støtte et sådant forbud, men anbefalede at distriktet søgte at få frivillige aftaler med 
rideetablis-sementerne. 
 
KS konkluderede, at skovdistriktet på den baggrund vil forsøge at få rytternes/rideetablissementernes 
accept af, at der ikke må rides på veje og stier i skove med et veludbygget ridestinet.(Forhandles i 1997). 
  
 
5. Orientering om skovdistriktets brug af pesticider fremover. 
  
KS gennemgik kort pesticidstrategien og konsekvenserne for skovdistriktet/statsskovene som helhed.   
 
Som skov- og naturforvalter er skovdistriktet naturligvis tilfreds med og enig i at pesticidforbruget skal 
minimeres/stoppes - men det er ikke problemfrit, for der er områder hvor vi i praksis ikke har alternativer 
til pesticiderne. På Københavns distrikt er pyntegrøntsproduktionen meget beskeden, så der betyder det 
ikke meget; men i Vestskoven får vi problemer med vedligeholdelsen af vejene. Skovvejene ligger ikke i 
skygge (som i de gamle skove), og der kommer derfor en kraftig ukrudtsvegetation, som vi ikke ved 
hvordan vi skal håndtere. Kan i værste fald resultere i en betydeligt ringere vejstandard. 
  
Skovdistriktet bekæmper indtil videre fortsat bjørneklo med punktvis/selektiv sprøjtning med round-up. 
 
 
6. Skovens Dag den 11.5.1997. 
 
Temaet for Skovens Dag er skoven, og distriktet forventer at ville fokusere på skoven som arbejdsplads. 
Afholdes i Nørreskoven med udgangspunkt fra naturskolen. 
 
JJ uddelte bilag, som er 1. udkast til program. 
 
JN foreslog, at man inddrog Bådfarten i arrangementet til formidling af Furesøen. 
 
KS fortalte, at distriktet ikke havde midler til at leje Bådfarten; men dersom Bådfarten som “reklame” ville 
deltage, ville det klart forbedre tilbuddene på dagen. Skovdistriktet retter henvendelse til Bådfarten. 
  
AH appellerede til at styrelsen tidligt meddeler DN og andre grønne organisationer datoen for Skovens 
Dag, således at man ikke får lagt arrangementer oven i hinanden. KS enig og ville bringe budskabet videre 
til styrelsen. (Er sket telefonisk til Friluftskontoret).  
   
 
 
7. Eventuelt 
 
NI efterlyste orientering om udviklingen/udbygningen af publikumsfaciliteterne. 
 



KS ville, når budgettet for 1997, hvor styrelsen uddeler ekstrabevillinger til publikumsfaciliteter, er på 
plads, orientere om udbygningen i 1997. 
 
 
8. Næste møde. 
 
Der var enighed om at rytmen: et lokalt offentligt møde i skoven om sommeren suppleret med et 
indendørsmøde for selve brugerrådet om vinteren virker fornuftigt (suppleret med ad hoc-møde, hvis der 
dukker presserende sager op). 
 
Næste møde bliver dermed et offentligt møde søndag den 21. september 1997 kl. 13 i Hareskovene. 
 
JN og AH meldte sig som hjælpere til udformning af program/pressedækning. 
 
 
 
26/2-97 
 
 
Christina Odgaard. 
 

  


